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CORNELIS MARINUS VAN DE VEN 

echtgenoot van 
Elisabeth Sophia Maria Antoinette Luiken 

eerder weduwnaar van 
Gerdina Johanna Maria van Hees 

Hij werd geboren in Hilvarenbeek op 19 no· 
vember 1900. Op Eerste Kerstdag 1979 is hij 
te Tilburg overleden. Na een dienst in de 
Manakerk van de Heikant werd hij op 28 de
cember 1979 begraven op het parochiekerkhof 
van He1kant-Quorijnstok. 

Op Eerste Kerstdag, de dag waarop we blij de 
geboorte van Jezus voeren, 1s een man die ons 
lief was, plotseling van ons heengegaan. Dank
baar denken we aan hem terug. 
Hij was iemand van wie een grote rust en 
kalmte u1tg1ng en die de kunst verstond ande
ren volkomen op hun gemak te stellen. 
HIJ was erg tevreden met wat hij had en wat 
hij kon. Hij had een fijn karakter. Hij was 
graag buiten en had grote bewondenng voor 
de natuur. Hij was een levenslustig man. 
Ook op zijn oude dag kon hij echt genieten 
van zijn eigen omgeving, maar ook reisde hij 
graag ver weg. 
Een plichtsgetrouw man, doe ,edere maand de 
ronde deed voor het ophalen van de gezins
bijdrage. Dat dee1 hij graag, want dan maakte 
hij altijd weer een praatje met de mensen. 
We zullen er aan moeten wennen, dat Hij er 
niet meer is. Hij was een trouw echtgenoot, 

een goede en zorgzame vader en een heel 
lieve opa. Hij hield ontzettend veel van zijn 
kleinkinderen. ZIJ verliezen in hem een fijne 
kameraad. Vergeten doen we hem niet vanwege 
zijn goedheid, eenvoud, tevredenheid en ge
loof. We zijn God dankbaar voor al die goed
heid en helde en bezorgdheid die we al die 
1aren aan en met elkaar hebben mogen bele· 
ven. 
Vader is nu de lange reis aangegaan en een 
ander toekomst wacht hem nu. 
Wij bidden : God, uw mensenzoon, hebt Gij in 
ons midden neergelegd als een kind, als een 
levend hart en de duisternis heeft het niet 
overmeesterd. Hij leeft. 
Laat ook vader voor altijd leven in de vreugde 
en vrede die U beloofd hebt. 

Voor uw belangstelling, betoond na het over
'ijden en bij de begrafenis, betuigen wij u onze 
oprechte dank. 

Familie van de Ven 


